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Vidaresändning till...

• Flertalet SMS mottagare (UCP, TAP, PC-Text) etc
• SMS genom Siemens M20 för snabbare SMS (<15 sek.)
• SOSAB och SECURIS (Securitas ASN.1 protokoll)
• Olika sökarsystem, t ex MiniCall Text, MiniCall Numerik, TelePage Swiss, BT etc.
• Fax Class 2 och Class 2.0
• Nätverksskrivare, t ex ‘\\SERVER1\PRINTER’
• LPD skrivare som använder endast en IP adress och port
• Lokala DOS skrivare med prefix/suffix koder
• Nimbus Alarm Receiver med modem eller TCP/IP för Inter-/Intranet
• E-post (SMTP) via t ex Exchange eller en Internet mail server via en ISP
• Modemskrivare
• Textfiler
• ESPA 444
• Robofon

Vi har Robofon-produkter, RS120, GSM-larm, sändare, mottagare, driftlarm, m.m.

NIMBUS
ALARM SERVER

Nimbus Alarm Server gör det enkelt att skicka 
larm till olika larmmottagare
t ex SMTP (e-post), HTTP (web), SMS (mobiltele-
fon), sökare etc. 

Vidarebefordrar larmhändelser genom att använda 
egen-definierade profiler.
Med dessa kan urval enkelt göras beroende på 
datum, klockslag, tagnamn, area, prioritet etc 
och larmhändelsen vidarebefordras därefter till rätt 
mottagare. 

Fritext kan sändas med Nimbus Administrator eller Nimbus Web Server.
Nimbus administreras direkt på servern. Nimbus kan förutom modemuppkopplingar eller di-
rekt/nätverksanslutna skrivare även distribuera händelser som HTML eller via e-post.

Beskrivning
Hämtar larmhändelser från t.ex. AlarmViewer eller annan mottagare. 
Vidarebefordrar larmhändelser genom att använda olika profiler baserade på datum/tid, tag-
namn, area, dag etc.

Detta gör det enkelt att vidarebefordra larm till olika mottagare vid jourtider etc. Fria text-
meddelanden kan skickas till alla mottagartyper via Nimbus Administrator.



Nya mottagartyper är ofta enkla att lägga till med en 
enkel script-fil om något av de inbyggda protokol-
len passar. Varje mottagartyp har sitt eget utskrifts-
format. Detta kan enkelt ändras för att passa den a 
tuella applikationen.

Funktioner

• Antalet omsändningsförsök och inter-
vall är inställningsbart.
• Använder COM1 - COM16 för att sän-
da data via ett eller flera modem.
Porten stängs mellan varje session för 
att andra applikationer ska ha tillgång 
till den.
• Larmsändning med sekvenslistor, dvs 
om mottagaren inte kan ta emot larmet 
vidarebefordras det automatiskt till 
nästa mottagare.
• Översättning för internationella tecken 
(dvs ÅÄÖ blir korrekta). Alla program-
texter finns i en textbaserad resursfil. 
Detta gör det enkelt att översätta pro-
gramvaran till andra språk.
Nimbus levereras med engelska och 
svenska resursfiler.
• Varje larmhändelse loggas i en textfil 
som kan sparas i ett flertal månader.
• Enkelt att installera och konfigurera 

Övriga funktioner

200 mottagare
200 mottagartyper
100 användare
100 profiler

Svenska Larm & Kommunikationssystem
Skälbyvägen 87,  175 67  JÄRFÄLLA
Tel: 08-38 29 55  ~  Fax: 08-38 84 45

www.slksys.com
Vi har Robofon-produkter, RS120, GSM-larm, sändare, mottagare, driftlarm, m.m.
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ALARM SERVER

för en befintlig anläggning.
• 30 minuters demoläge med full funktion-
alitet om inget hårdvarulås är installerat.
• Kan köras som service i Windows 
NT/2000

Hårdvarukrav

• IBM PC eller kompatibel 486/Pentium.
• Minst 16 MB på Windows 95 eller Win-
dows 98, och 32 MB på Windows NT/2000.
• Externt/internt modem, ev Fax Class 
2/2.0 kompatibelt
• Telefonabonnemang om uppringda larm-
mottagare ska användas.
• Nätverkskort om SMTP eller någon av de 
andra TCP/IP tjänsterna ska kunna använ-
das (via LAN), alternativt ISDN för Inter-
net mail.

Finns det övriga frågor kring detta, kon-
takta oss på www.slksys.com eller 
info@slksys.com, eller ring.


